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Agenda
Vrijdag 15 januari

9.00 uur, uitzending Bijbelvertelling
10.00 uur – 12.00 uur, ophaalmoment
Inschrijfochtend geannuleerd.

Maandag 18 januari

9.00 uur, uitzending Bijbelvertelling

Dinsdag 19 januari

Geen uitzending

Woensdag 20 januari

9.00 uur, uitzending Bijbelvertelling

Donderdag 21 januari

9.00 uur, uitzending Bijbelvertelling

Vrijdag 22 januari

9.00 uur, uitzending Bijbelvertelling

Via de onderstaande link kunt u de bijbelvertelling met uw kind(eren) volgen:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1163-Gereformeerde-Gemeente-Capelle-ad-IJssel-Middelwatering---Elim .
Bij het nieuwe jaar
Bij het begin van het nieuwe jaar zijn we gewoon elkaar het goede toe te wensen voor het nieuwe jaar. We wensen
alle ouders, bestuursleden, en een ieder die op welke wijze dan ook aan de school verbonden is van harte Gods
zegen toe voor het nieuwe jaar. De Heere gedenke in het bijzonder de gezinnen waar zorgen, rouw en verdriet is.
Het jaar onzes Heeren 2021 is anders begonnen dan alle andere jaren. Terwijl we deze woorden schrijven, zijn de
scholen vanwege de lockdown (nog) gesloten. We wensen u de bede van David uit Psalm 141 vers 8a toe: “Doch
op U zijn mijn ogen, HEERE, Heere.” David richt zijn ogen op de HEERE Heere. De naam Heere duidt op Gods
almacht. Hij is de Bezitter van alle dingen. De naam HEERE is Gods verbondsnaam. De combinatie van deze twee
namen onderstreept de ontzaggelijke majesteit van de God van Israël. Van Hem mag David alles verwachten.
Daarom heel persoonlijk: mijn ogen. Ondanks alle moed benemende omstandigheden in de wereld, als we denken
aan alle verwarring, de pandemie, wensen we u aan het begin van dit nieuwe jaar de bede van David toe, heel
persoonlijk, in alle omstandigheden van het leven. De Heere regeert. Ook in 2021!
Vreugde
Bij familie Van Hengel is op 22 december een dochtertje geboren, Johanna Hadassa. Hadassa is het zusje van Ruth
(groep 4a), Lucas (groep 3b) en Ruben (De Duikertjes). We willen deze familie van harte feliciteren met de geboorte
van de kleine Hadassa en wensen hen Gods Zegen en hulp toe in de opvoeding.
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Verdriet
Woensdag 23 december overleed de heer A. van Bochove op de leeftijd van 95 jaar. Van 1964 tot 1985 was hij als
directeur aan de Eben-Haezerschool verbonden. De Heere gedenke en ondersteune de (klein)kinderen en verdere
familie in deze smartelijke weg. Heilige de Heere ook deze roepstem aan ons aller hart.
De nieuwe school ‘De Olijfboom’: Samen bouwen in Vertrouwen

Blog ‘De Olijfboom’
Op de stuurgroepvergadering van dinsdag 1 december is besloten om een weblog in leven te roepen, omdat we
geen fysieke informatieavonden met ouders kunnen beleggen, terwijl informatievoorziening juist belangrijk is om u
als ouders, maar ook onze kinderen betrokken te houden op de nieuwbouw van ‘De Olijfboom’. Regelmatig proberen
we deze blog te verversen. Via deze site kan je de blog vinden: https://www.olijfboom.nu/ . Om alles op de blog te
kunnen zien moet u eenmalig een account aanmaken. Dit zijn we verplicht i.v.m. de privacy van leerlingen en
medewerkers. Heeft u vragen? Laat het gerust weten! U kunt uw vragen kwijt bij meester A.J.L. Paul
a.j.paul@benhaezer-capelle.nl of bij meester J. van Dijk j.vandijk@rehobothschool-capelle.nl .

Bouw van De Olijfboom
De bouw gaat onverminderd
door. Alles verloopt volgens
planning. Het beton voor de
fundering van ‘De Olijfboom’
is inmiddels gestort met een
betonpomp. Vervolgens zijn
de tempexplaten voor de
gymvloer gelegd. Ook de
waterafvoeren

zijn

aangelegd. Gisteren was de
bouwer

bezig

met

het

leggen van de vloeren.
Thuisonderwijs
We zitten inmiddels in de tweede week thuisonderwijs. Vanaf deze plaats willen we alle ouders hartelijk bedanken.
Er wordt in deze tijd veel van u gevraagd. Naast alles wat in een gezin en in een huishouden omgaat ook nog uw
kind(eren) begeleiden in het maken van het huiswerk. Dat dwingt respect af! We weten niet hoelang het nog gaat
duren. Op de persconferentie heeft onze minister-president aangegeven dat de scholen en de peuteropvang mogelijk
maandag 25 januari haar deuren weer mag openen. Of dit daadwerkelijk zal gebeuren is afhankelijk van onderzoek
dat nu loopt naar het besmettingsgevaar onder kinderen van de Britse variant van het coronavirus. We hopen dat de
scholen snel weer open mogen en we al onze leerlingen weer in gezondheid mogen ontmoeten.
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Er zijn een aantal wijzigingen t.o.v. de brief die u voor de kerstvakantie (dinsdag 15 december) ontving:


We zijn de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Middelwatering zeer erkentelijk dat we ook de
komende week op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen vanuit de Elimkerk de
Bijbelvertellingen mogen verzorgen. We beginnen om 09.00 uur met Bijbellezen, gebed en een Bijbelvertelling.
Via

de

onderstaande

link

kunt

u

de

bijbelvertelling

met

uw

kind(eren)

volgen:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1163-Gereformeerde-Gemeente-Capelle-ad-IJssel-Middelwatering---Elim


Dus de komende week hebben we in plaats van dinsdag 19 januari maandag 18 januari een uitzending van
het Bijbelverhaal. Dit i.v.m. een rouwdienst op dinsdag 19 januari.
Volgende week kan de dinsdagmorgen gebruikt worden voor het aanleren/overhoren van psalmversjes, enz.
of kunt u zelf vorm geven aan de huisgodsdienst.



De leerkracht van uw leerling is dagelijks van 9.30 uur tot 12.00 uur bereikbaar via Parro (en e-mail) en staat
open voor vragen en overleg, zodat de collega’s meer tijd hebben om hun (online) lessen voor te bereiden en
vorm te geven.

Ophaalmoment
Morgen, vrijdag 15 januari, is er weer een ophaalmoment:
Tussen 10.00 uur en 11.00 uur: alle gezinnen met de achternaam beginnend met A t/m M mogen de spullen



op komen halen.
Tussen 11.00 uur en 12.00 uur: alle gezinnen met de achternaam beginnend met een N t/m Z mogen de



spullen op komen halen.
Gezinnen mogen ook voor elkaar de spullen meenemen. U hoort van de leerkracht van uw zoon of dochter of er
voor de groep van uw kind spullen opgehaald moeten worden. Ook de peuterjufs laten u dit weten.
Als de scholen 25 januari nog niet open mogen, zal er vrijdagochtend 22 januari ook een ophaalmoment zijn. We
houden dan dezelfde tijden en indeling aan.
Noodopvang
We zien dat er veel meer aanmeldingen zijn. Het aantal deelnemers neemt landelijk, maar ook op onze scholen
toe. Dat geeft de nodige uitdaging. We zetten nu meer personeelsleden in als tijdens de vorige lockdown-periode.
De noodopvang is bedoeld en beschikbaar voor:


Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en na het infomeren in hun
netwerk geen opvang hebben voor hun kind (eren). U kunt noodopvang aanvragen voor de dagen dat u uw
cruciale beroep uitvoert.



Kinderen die vanwege een bijzondere problematiek of vanwege een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig
hebben.

De naam noodopvang geeft duidelijk aan dat het een ‘noodoplossing’ is. De collega’s doen hun uiterste best en
proberen de kinderen zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te laten werken aan hun huiswerk. De garantie dat al het
huiswerk voor de dag af is, kunnen wij u niet geven. Soms is de op te vangen groep onverwacht groot. We werken
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daarom sinds maandag 11 januari met drie groepen: kinderen van groep 0-2, kinderen uit groep 3-5 en kinderen uit
groep 6-8. Met deze aanpassingen hopen we de kinderen tijdens de noodopvang meer instructie te geven en beter
in te kunnen spelen op de vragen van de leerlingen.
Op maandag, dinsdag en donderdag vindt de noodopvang op de Eben-Haëzerschool plaats. Op woensdag en vrijdag
vindt de noodopvang op de Rehobothschool plaats. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bieden we opvang
van 8.30 uur tot 15.15 uur. Op woensdag bieden we noodopvang van 8.30 uur tot 12.30 uur. Als uw kind op woensdag
of vrijdag naar de opvang komt, en het die dag gebruik moet maken van Basispoort, is het belangrijk dat uw kind de
inloggegevens daarvan meeneemt (e-mailadres en wachtwoord).
Als u gebruik moet maken van de noodopvang, kunt u uw kinderen aanmelden bij Gertine Schouten
(g.schouten@ebenhaezer-capelle.nl). Graag bij uw aanmelding het volgende vermelden: namen van het kind / de
kinderen, groep, welke dagen / data noodopvang nodig is. Voor sommige kinderen is het misschien voldoende om
een halve dag naar de opvang te komen. Als u al gebruik gemaakt heeft van de noodopvang en u heeft specifieke
data doorgegeven voor de afgelopen twee weken, dient u zich nu opnieuw aan te melden. Als u gebruik wilt blijven
maken van de noodopvang en u heeft vaste dagen doorgegeven, hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.
Inschrijfochtend
Morgen stond onze inschrijfochtend gepland. Zoals u begrijpt kan die helaas geen doorgang vinden. We hopen in
het voorjaar alsnog een inschrijfochtend te kunnen houden. We houden u op de hoogte.
Mocht u graag uw zoon of dochter in willen schrijven voor onze peuteropvang of basisschool dan kunt u een
inschrijfformulier aanvragen bij Gertine Schouten (g.schouten@ebenhaezer-capelle.nl).
Wilt u bovenstaande informatie ook doorgeven aan familie, vrienden of gemeenteleden met een peuter, die interesse
hebben voor onze peuteropvang en basisschool?

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 22 januari.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool
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